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In dit artikel laten wij zien dat het 
inschatten van de potentie van 
jeugdspelers erg moeilijk is, maar dat 
de voorspellingen van betrokkenen 
dichter bij elkaar komen door het 
gebruik van een systematische beoor-
delingsprocedure. 

Potentie
Stel je de volgende situatie voor: een 
jeugdtrainer en een scout van een 
professionele voetbalclub reizen af 
naar een regionale vereniging. De 
jeugdtrainer geeft daar een training 
en de professionele club selecteert 
spelers op basis van de observaties 
van de trainer en de scout. 

Een speler betreedt 10 minuten na 
aanvang van de training het veld. Hij 
is te laat omdat de bus die hij norma-
liter naar de training neemt was gean-
nuleerd. De jeugdtrainer - druk bezig 
met de organisatie van de training - is 
niet gecharmeerd van dit ‘excuus.’ Hij 
twijfelt aan de motivatie van de spe-
ler en adviseert zijn club om de speler 
niet te selecteren.
De scout kan meeluisteren met het 
gesprek en hoort de speler zeggen dat 
hij nog snel zijn fiets heeft gepakt in 
een poging op tijd bij de training aan-
wezig te zijn. Hij twijfelt niet aan de 
motivatie van de speler. Daarnaast ziet 
hij een speler die voetballend erg goed 
meekomt. Hij schat zijn potentie hoog 
in en geeft zijn club daarom een posi-
tief advies om de speler te selecteren. 
Hoewel de trainer en de scout de po-
tentie van de speler op basis van deze 
training idealiter hetzelfde hadden 
moeten inschatten, was dit niet het 
geval. Deze inconsistentie komt veel 
voor in menselijke beslis- en selectie-
processen. In dit artikel beschrijven 
we hoe we voorspellingen en beslis-
singen kunnen verbeteren. We illus-
treren dit met een praktijkevaluatie 
van de selectie van jeugdspelers uit 
een voetbalschool.

Ruis in het selectieproces
Het selecteren van sporters is een 
complex proces, dat onlosmakelijk 

Een belangrijke bevinding uit de selectiepsychologie is dat 
gestructureerde voorspellingen van prestaties betrouwbaarder 
en accurater zijn dan voorspellingen op basis van intuïtie. 
Recent heeft de opleiding van FC Groningen dit inzicht 
toegepast.
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verbonden is met het voorspellen 
van toekomstige prestaties. In de 
psychologie is veel onderzoek gedaan 
naar selectieprocessen en prestatie-
voorspellingen.1,2 In diverse studies is 
gekeken naar de invloed van verschil-
lende beoordelingsmethoden op de 
ruis en de accuraatheid van voorspel-
lingen (zie kader).
Een van de onderzochte methoden is 
de beoordeling op basis van algemene 
impressies. In de sport wordt deze 
methode veel gebruikt om spelers 
te selecteren en dus om (impliciet) 
prestaties te voorspellen. Met alge-
mene impressie wordt bedoeld dat 
beoordelaars de informatie waarop 
zij hun voorspellingen baseren ‘in 
hun hoofd’ wegen en combineren: 
zij gebruiken daarbij hun intuïtie, 
ervaring, of onderbuikgevoel. Beoor-
delaars zijn echter niet goed in het 
consistent wegen en combineren van 
informatie in hun hoofd.1,3 Onder-
zoek laat zien dat voorspellingen op 
verschillende momenten, gedaan 
door dezelfde beoordelaar op basis 
van dezelfde informatie, vaak sterk 
van elkaar afwijken.4  Voorspellingen 
van verschillende beoordelaars, zoals 
in het voorbeeld aan het begin van dit 
artikel, verschillen vaak nog meer van 
elkaar.5 Een belangrijke reden voor 
deze inconsistentie is dat verschil-
lende beoordelaars geneigd zijn om 
in hun voorspelling verschillende 
criteria mee te nemen. Daarbij wordt 
de beoordelaar vaak sterk beïnvloed 
door zaken die niet, of zwak, gerela-
teerd zijn aan toekomstige prestaties. 
Denk bijvoorbeeld aan het uiterlijk 
of de lichaamstaal van een speler en 
aan bepaalde vooroordelen.1 Kortom, 
beslissingen op basis van de algemene 
impressie van beoordelaars zijn vat-
baar voor ruis en dit kan aanzienlijke 
gevolgen hebben voor de accuraatheid 
van voorspellingen.6

Systematiek en structuur
Het is onrealistisch om te verwach-
ten dat menselijke voorspellingen 
volledig vrij van ruis kunnen zijn. 
Maar het verminderen van ruis is een 

belangrijk doel voor betrokkenen bij 
het selectieproces (zie het kader hier-
boven). Hoe kunnen trainers, scouts 
en coaches dit bereiken?
Psychologisch onderzoek toont aan 
dat het systematisch scoren en com-
bineren van informatie door middel 
van een beslisregel of een formule 
vaak leidt tot betere voorspellingen.6,8 
Dit houdt in dat informatie expliciet 
wordt gedefinieerd en gecombineerd 
aan de hand van vooropgestelde 
gewichten. 

In het meest extreme geval is deze 
beslisregel een algoritme dat de 
 menselijke beoordelaar vervangt. 
Zo’n algoritme is dan gebaseerd op 
een grote dataset en combineert 
informatie door middel van ‘opti-
male’ gewichten. De voorspellingen 
van algoritmes zijn vaak accurater 
dan de algemene voorspellingen van 
be oordelaars, omdat het algoritme 
vrij is van ruis: het leidt voor dezelf-
de  dataset altijd tot dezelfde voor-
spelling.7

Ruis en accuraatheid

Twee belangrijke concepten met betrekking tot het voorspellen van prestaties zijn ruis 

(i.e. betrouwbaarheid) en accuraatheid (i.e. validiteit). De mate van ruis zegt iets over de 

consistentie van voorspellingen. Wanneer meerdere scouts bijvoorbeeld allemaal onaf-

hankelijk van elkaar voorspellen dat speler A het eerste elftal zal halen en speler B niet, 

dan kun je zeggen dat de voorspellingen van de groep scouts ruisvrij zijn. De mate van 

accuraatheid geeft aan in hoeverre de voorspellingen correct zijn. Als speler A inderdaad 

het eerste elftal haalt en speler B niet, dan kun je zeggen dat de voorspellingen van de 

scouts niet alleen ruisvrij, maar ook accuraat zijn. Een belangrijke opmerking hierbij is 

echter dat ruisvrije voorspellingen niet gegarandeerd ook accuraat zijn. Wanneer speler 

B het eerste elftal haalt en speler A juist niet, dan waren de voorspellingen van de 

scouts weliswaar vrij van ruis, maar allerminst accuraat.

Grotendeels ruisvrije voorspellingen zijn echter wel een voorwaarde voor accurate 

voorspellingen. Wanneer de scouts onderling sterk verschillen in hun voorspellingen 

betreffende de spelers A en B, dan kan de groep over het algemeen geen accurate 

voorspelling doen. Met betrekking tot het selecteren van jeugdspelers duurt het vaak 

lang om na te gaan of voorspellingen accuraat zijn. De mate van ruis kan echter wel op 

korte termijn worden vastgesteld en zou dus onderdeel moeten zijn van de evaluatie van 

een selectieprocedure.

Figuur 1 | Stappenplan voor een systematische beoordeling van sporters. 
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Door een gebrek aan grote datasets 
en analytici is het gebruik van een 
 optimaal algoritme in de sport-
praktijk vaak niet realistisch. Toch 
hoeft het gebruik van een algoritme 
niet zo ingewikkeld te zijn. Voor-
spellingen gaan er vaak al op vooruit 
wanneer een eenvoudige, maar con-
sistente beslisregel wordt toegepast.6 
Coaches, trainers, of scouts kunnen 
met een eenvoudig stappenplan zelf 
een beslisregel opstellen1,3 (zie figuur 
1). We lichten het gebruik van dit 
stappenplan aan de hand van een 
praktijkevaluatie binnen de voetbal-
scholen later toe. 
In theorie leidt deze gestructureerde 
en systematische manier van be-
oordelen tot meer consistentie en 
daarom tot minder ruis. De speler uit 
het voorbeeld zal volgens de jeugd-
trainer waarschijnlijk nog steeds een 
onvoldoende scoren op het criterium 
‘motivatie’. Door de criteria echter 
onafhankelijk van elkaar te scoren en 
te combineren met vooropgestelde 
gewichten, zullen de totale scores van 
de jeugdtrainer en de scout waar-
schijnlijk dichter bij elkaar liggen. 
 Bovendien zorgt het beoordelen aan 
de hand van aparte criteria ervoor 
dat de coach en scout naar dezelfde 
onderdelen kijken. Dit vermindert 
de neiging van coaches en scouts 
om ‘randzaken’ mee te nemen in de 
beoordeling.

Vergelijkend onderzoek
Vergelijkingen tussen systematische 
beoordelingen en voorspellingen op 

basis van de algemene impressie van 
de beoordelaar zijn in de sport nog 
niet uitgevoerd.1 Hieronder schetsen 
we een voorbeeld uit de praktijk, 
waarbij we structuur en systematiek 
hebben aangebracht bij de jeugds-
couting van FC Groningen en waarin 
we kijken naar de mate van ruis in de 
voorspellingen van trainers. Hierbij 
moet nadrukkelijk worden vermeld 
dat de evaluatie gericht is op het in 
de praktijk brengen en evalueren van 
de hierboven beschreven theoreti-
sche principes in een praktijksituatie 
waarin selecteren op zichzelf al een 
uitdaging is. Het doel van dit stuk 
is dus niet het aandragen van een 
oplossing binnen de fundamentele 
discussie rondom het selecteren van 
(zeer) jonge voetballers (zie het kader 
op de volgende pagina).

Praktijkevaluatie
De situatie zoals beschreven aan het 
begin van dit artikel komt ongeveer 
overeen met de realiteit van het 
selectieproces bij FC Groningen. De 
club selecteert mannelijke jeugd-
spelers voor het jongste jeugdteam 
(Onder-12) vanuit regionale voetbal-
scholen. De jongens trainen bij hun 
amateurclub, maar hebben op woens-
dag en zondag een extra training met 
trainers van FC Groningen. 
Voor de praktijkevaluatie hebben de 
hoofd- en assistent-trainers tijdens 
deze trainingen de potentie van de 
spelers ingeschat, zowel op basis van 
hun algemene impressie, als op een 
gestructureerde en systematische ma-

nier door middel van het stappenplan 
in figuur 1. In samenwerking met 
stafleden van de club is een instru-
ment ontwikkeld waarin vier criteria 
worden beoordeeld. Deze criteria 
moesten aansluiten bij de drie onder-
delen van het opleidingsprogramma, 
te weten:
-  ‘presteren als voetballer’ voor de 

(technische/tactische) voetbal-
inhoud;

-  ‘bewegen als atleet’ voor het fysieke 
programma;

-  ‘leven als topsporter’ voor het top-
sportgedrag.

De criteria zijn geoperationaliseerd 
als ‘aanvallen,’ ‘verdedigen,’ ‘bewegen’ 
en ‘strijdvaardigheid’ (stap 1 in figuur 
1). De eerste drie criteria worden 
door de club even belangrijk gevon-
den en krijgen daarom hetzelfde 
gewicht (stap 2). Naast het beoor-
delen van deze vier criteria geven de 
trainers ook een oordeel op basis van 
hun algemene impressie. Het alge-
mene oordeel en de criteria worden 
gescoord op een 5-puntsschaal (stap 
3). De labels van de schaal correspon-
deren met het ingeschatte potentiële 
prestatieniveau van de spelers (en dus 
niet met het huidige prestatieniveau, 
zoals veelal gebeurt), te weten:
1 = kleine amateurvereniging;
2 = grote amateurvereniging;
3 =  kleine Betaald Voetbal Organi-

satie (BVO);
4 = middelgrote BVO;
5 = grote BVO. 
Bij het invullen van het instrument 
stelden de trainers zichzelf dus vier 

 
 
 

 
 
 

 kleine AV grote AV BVO klein BVO midden BVO groot
Clubindicatie per niveau
 1 2 3 4 5

  De Voetballer  De Atleet De Topsporter
Naam speler Algemeen
  Aanvallen Verdedigen Bewegen Strijdvaardigheid

     V/O

‘Ik schat in dat deze speler later speelt bij…’

Tabel 1 | Voorbeeld van het instrument om systematisch de potentie van spelers in te schatten; AV = amateurvereniging, BVO = betaald 

voetbal organisatie. 
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keer de vraag ‘Ik schat in dat deze 
speler later speelt bij een {potentieel 
prestatieniveau},’ voor achtereen-
volgens aanvallen, verdedigen, bewe-
gen en in het algemeen (zie tabel 2).
Strijdvaardigheid wordt met een vol-
doende of onvoldoende beoordeeld, 
omdat dit criterium in de ogen van 
de club voor elk potentieel niveau 
even belangrijk zou moeten zijn. Om 
tot een combinatiescore voor elke 
speler te komen, namen we simpel-
weg het gemiddelde van de scores op 
aanvallen, verdedigen, en bewegen 
en gaven we 0,33 punt extra voor 
een voldoende op strijdvaardigheid 
(stap 4).
In de loop van twaalf weken  hebben 
vijf hoofdtrainers en veertien assi-
stent-trainers met het formulier 
de potentie van zo’n vijftig spelers 
ingeschat. Om zo objectief moge-
lijk scores te verzamelen, werd de 
trainers een ‘spreekverbod’ opgelegd: 
ze mochten gedurende de evaluatie 
niet onderling discussiëren over de 
prestaties en potentie van de spelers. 
Iedere speler is op vijf of zes verschil-
lende momenten door verschillende 
trainers geobserveerd, wat resul-
teerde in zo’n 250 onafhankelijke 
potentie-inschattingen.

Resultaten
Om een inschatting te krijgen van 
de ruis in de voorspellingen keken 
we door middel van een statistische 
methode naar de betrouwbaarheid 
tussen de trainers. De betrouwbaar-
heid neemt normaliter een waarde 
tussen 0 en 1 aan, waarbij 0 totale 
inconsistentie betekent en 1 com-
plete overeenstemming. Niet geheel 
tegen onze verwachtingen in vonden 
we een betrouwbaarheid van 0,18 
voor de algemene score van de trai-
ners. Dit is een erg lage betrouwbaar-
heid, die aangeeft dat verschillende 
voorspellingen voor dezelfde speler 
erg van elkaar afwijken. Er was dus 
weinig overeenstemming over de 
potentie van spelers op basis van de 
algemene impressie. 
De betrouwbaarheid van de combi-

natiescore was 0,26. Dit is volgens 
wetenschappelijk richtlijnen, waarin 
pas een betrouwbaarheid van 0,80 
als acceptabel wordt gezien, nog 
steeds sterk onvoldoende. Het 
is  echter hoger dan de betrouw-
baarheid van de beoordelingen op 
basis van algemene impressies. Met 
andere woorden: in een complexe 
praktijk situatie kwamen de voor-
spellingen van trainers dichter bij 
elkaar wanneer de scores op aanval-
len, verdedigen, bewegen, en strijd-
vaardigheid via een simpele formule 
gecombineerd werden.
Een ander voordeel van deze werk-
wijze is dat deze leidt tot meer 
transparantie in de beoordeling. 
Doordat een database van scores van 
verschillende beoordelaars beschik-
baar komt, kan statistisch worden 
geanalyseerd hoe de afzonderlijke 
kenmerken het algemene oordeel be-
invloeden. Uit die analyse bleek dat 
de algemene score het meest beïn-
vloed werd door de score op aanval-
len (29%), gevolgd door verdedigen 
(22%), bewegen (20%) en strijdvaar-
digheid (11%). Twintig procent van 
de (variaties in de) algemene score 
kon niet verklaard worden op basis 
van de criteria. Dit betekent dat het 
instrument een groot deel, maar niet 
alles ‘vangt’ van wat de trainers in 
hun algemene beoordeling mee-
nemen.

Wat kunnen we hiervan leren? 
Deze praktijkevaluatie van de syste-
matische inschatting van voetbal-
potentie heeft diverse implicaties. 
Allereerst laat het de moeilijkheid 
van talentherkenning zien. De lage 
betrouwbaarheid suggereert dat het 
voorspellen van het toekomstige 
prestatieniveau bij jonge voetbal-
spelers wordt gekenmerkt door veel 
ruis. Tegelijkertijd toont de evaluatie 
het belang aan van het vaststellen 
van criteria voor selectiesituaties. In 
deze complexe praktijksituatie wer-
den de voorspellingen van trainers 
namelijk betrouwbaarder door de 
informatie consistent via een beslis-
regel te combineren. Door criteria 
te benoemen, te scoren en te wegen, 
in plaats van een algemeen oordeel 
te gebruiken, kan er gemakkelijk 
worden gekeken naar verschillen 
tussen spelers, of naar welke speler 
het beste past bij de filosofie van een 
club. Trainers, coaches of scouts die 
rekening moeten houden met een 
grote verscheidenheid aan infor-
matie baseren hun voorspellingen 
dan niet meer op hun intuïtie, maar 
 maken deze informatie juist zicht-
baar. Zo kunnen er transparantere 
en uiteindelijk beter geïnformeer-
de selectiebeslissingen genomen 
worden.
Daarnaast laat de evaluatie zien dat 
het verminderen van ruis samengaat 

Selectie

Selectiebeslissingen in het voetbal zijn cruciaal. Ongeacht de leeftijd van een speler kan 

een beslissing grote gevolgen hebben voor hem zelf, de club en andere betrokkenen. In 

ons geval geldt dat de voorspellingen betrouwbaarder en accurater worden naarmate 

de speler dichter bij de leeftijd komt waarop op professioneel niveau gespeeld wordt. 

Voor de hele jonge spelers in deze praktijkevaluatie is het ontzettend lastig om het toe-

komstige prestatieniveau te voorspellen. Dat neemt niet weg dat er ook bij deze spelers 

geselecteerd wordt, te meer omdat soms ook externe prikkels - zoals regelgeving, geld 

of concurrentie - een rol spelen. Wij zien het als onze plicht om zo correct mogelijk te 

selecteren en de kennis vanuit de selectiepsychologie mee te nemen. Vandaar dat wij 

bij FC Groningen gestart zijn met de toepassing van deze kennis in de Voetbalschool. 

Gegeven dat de voetbalprestatie ‘stabieler’ wordt op oudere leeftijd, verwachten we 

grotere effecten van de interventie bij de scouting van oudere spelers.

Wouter Frencken - Hoofd Performance FC Groningen
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met de expertise van de beoordelaar 
bij het gebruik van een beslisregel. In 
selectiesituaties is er vaak weerstand 
tegen het gebruik van algoritmes of 
beslisregels, omdat het mogelijk de 
autonomie van de beoordelaar in-
perkt.9 Zeker wanneer de beslisregel 
zich baseert op ‘objectieve informa-
tie’ (zoals in een optimaal algoritme) 
wordt het ontbreken van subjectieve 
input vaak als een gemis beschouwd. 
In deze praktijkevaluatie nam de 
input van de beoordelaar echter een 
belangrijke plaats in. Voetbaltrainers 
waren betrokken bij het definiëren 
van de criteria, het observeren van 
spelers en de terugkoppeling op 
het instrument. Er is dus genoeg 
ruimte voor subjectieve oordelen in 
beslisregels, ook in contexten waarin 
veelal met objectieve informatie 
wordt gewerkt, zoals in data scou-
ting. De voorwaarde voor minder 
ruis is uiteraard wel dat de criteria 
op voorhand worden gedefinieerd en 
consistent worden gewogen volgens 
het stappenplan in figuur 1.
Ondanks de voordelen van de syste-
matische inschattingsprocedure is 
er nog veel werk aan de winkel. De 
betrouwbaarheid tussen trainers 
voor zowel de algemene- als combi-
natiescore was namelijk nog veel te 
laag om accurate voorspellingen te 
kunnen doen. Dit roept de vraag op 
of het huidige selectiemodel dat de 
meeste clubs hanteren wel effec-
tief genoeg is. In dit model worden 
relatief veel middelen geïnvesteerd 
in een kleine groep jeugdspelers, 
waarvan de meeste waarschijnlijk 
niet doorstromen naar het eerste elf-
tal.10 Het is dus interessant om na te 
denken over alternatieve methodes 

van opleiden en scouten. Zo werkt de 
Zweedse club AIK Fotboll al een aan-
tal jaar met een model waarin vrijwel 
alle spelers tot 14 jaar welkom zijn 
bij hun jeugdopleiding.11 Aan de 
andere kant blijft het selecteren of 
scouten van spelers - zowel jong 
als oud - iets waar de meeste clubs 
op een gegeven moment tegenaan 
lopen. Het is immers onmogelijk om 
alle spelers op te stellen in het eerste 
team. Gegeven de hierboven ge-
noemde voordelen lijkt het beter om 
dit te doen op basis van een beslis-
regel, dan op basis van de algemene 
indruk van de beoordelaar(s). Daarbij 
leent de methode zich waarschijnlijk 
nog beter voor de scouting of selectie 
van oudere spelers (zie kader 2).
Een mogelijke verklaring voor de 
lage betrouwbaarheid is dat de 
spelers op verschillende momenten 
door verschillende trainers zijn be-
oordeeld. De trainers baseerden zich 
dus op andere momentopnamen, wat 
de betrouwbaarheid waarschijnlijk 
negatief heeft beïnvloed. Wij kozen 
echter bewust voor deze opzet, om-
dat deze accuraat de voetbalpraktijk 
reflecteert: voorspellingen zijn vaak 

niet gebaseerd op één beoordeling, 
maar op een serie moment opnames. 
Daarnaast waren de criteria (bijvoor-
beeld, ‘aanvallen’) relatief ‘vrij’ ge-
definieerd en was er ruimte voor de 
trainers om hier hun eigen invulling 
aan te geven. Het verder specificeren 
of uitbreiden van criteria (bijvoor-
beeld door het opsplitsen van aan-
vallen in ‘aanvallen met de bal’ en 
‘aanvallen zonder bal’) zal de ruis 
tussen beoordelaars mogelijk verder 
verminderen. Dit kan echter wel ten 
koste gaan van de toegankelijkheid 
van het invullen van het instrument. 
Al deze zaken neemt FC Groningen 
mee wanneer het de systematische 
voorspellingen probeert te verbete-
ren.

Besluit
Terugkomend op het voorbeeld 
waarmee we dit stuk begonnen: 
te laat komen mag best worden 
meegenomen in selectiebeslissingen. 
Spreek echter van tevoren af wat er 
wel en niet toe doet en hoe zwaar 
verschillende aspecten wegen. Je zult 
maar net de nieuwe toekomstige ster 
te vroeg buitenspel zetten!
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